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Abstract: Anacamptis morio populations and biotopes were monitored in the Choceňská plošina geomorphological unit in 2014–2020. Only one perspective
population of this species is surviving on Dvořisko Sports Airport near Vysoké Mýto. The population in Mazurovy chalupy Nature Reserve is relatively stable,
too. Three other populations are only fragments of formerly large populations in the Choceň and Holice areas. The smallest populations are mainly endangered
by inappropriate or even lacking management.
Key words: Green-winged orchid, Mazurovy chalupy Nature Reserve, meadow at Smilek Pond, Dvořisko Sports Airport, Vstavačová louka Nature Monument,
U Vinic Nature Monument, Na Plachtě Nature Monument

Úvod
Druh rudohlávek kukačka (Anacamptis morio), donedávna známý jako vstavač kukačka (Orchis morio), patřil
v minulosti k nejhojnějším zástupcům čeledi vstavačovitých
na našem území. Vzhledem k razantnímu úbytku počtu jeho
lokalit, ale i početnosti přežívajících populací byl zařazen
mezi kriticky ohrožené taxony. V roce 2021 byl vyhlášen
Českou botanickou společností rostlinou roku, a to nás inspirovalo k napsání příspěvku z našich monitoringů populací ve
východních Čechách.
Anacamptis morio je většinou nižšího vzrůstu (výška
5–40 cm), má jemně rýhovanou lodyhu, na bázi s nezelenými
špičatými šupinovitými listy. V listové růžici má 7–12 nahloučených listů, které jsou kopinaté až podlouhle vejčité,
na vrcholu špičaté a neskvrnité, a nedosahují k bázi květenství. Klasovité květenství je vejcovité až válcovité, dlouhé do
13 cm. Počet květů se pohybuje mezi 7–25. Mají nachovou,
růžovou, vzácně i bílou barvu (KUBÁT 2010). Dozrávání
semen a jejich uvolňování z elipsoidních tobolek probíhá
od poloviny května až do poloviny července (JERSÁKOVÁ
et KINDLMANN 2004). Semena orchidejí jsou velmi
malá, extrémně lehká a produkovaná ve velkém množství.
ARDITTI et GHANI (2000) uvádí délku semene cca 0,56 mm
a šířku cca 0,18 mm, délku zárodku 0,18 mm a šířku
zárodku 0,12 mm. Semena mají velké vzduchové prostory,
proto se mohou šířit anemochorií na velké vzdálenosti, ale
velké množství semen nedopadá daleko od mateřské rostliny
(JERSÁKOVÁ et MALINOVÁ 2007). V září–říjnu vytváří
listové růžice, vykvétá v časném jaru, tj. na přelomu dubna
a května a v první polovině května. Léto je klidovým obdobím,
druh přežívá pomocí hlízy a netvoří nadzemní část. Tento
geofyt pomocí hlíz přežívá nepříznivá období, a zároveň se
vegetativně množí dceřinými hlízami (PROCHÁZKA 1977,
JERSÁKOVÁ et KINDLMANN 2004).

Má poměrně širokou ekologickou amplitudu, je schopen
růst v mezických i mírně vlhkých podmínkách, na neutrálních,
mírně kyselých i zásaditých půdách, ale je citlivý na zvýšený
obsah iontů, zejména dusičnanů, v půdě (PROCHÁZKA
1977). Ustupuje z eutrofizovaných lokalit, ať v důsledku
aplikací minerálních hnojiv, tak i pronikání živin z okolí nebo
z atmosféry. Upřednostňuje osluněná místa a ze zastíněných
lokalit ustupuje. Hlavními podmínkami ovlivňujícími jeho
reprodukci, fitness a životaschopnost (jedince nebo celé
populace) jsou vlastnosti půdy a dostupnost vody, které ovlivňují růst jedinců přímo nebo nepřímo prostřednictvím mezidruhové konkurence (HORNEMANN et al. 2012). Taxon je
uváděn ze společenstev svazů Koelerio-Phleion phleoidis,
Euphorbio-Callunion, vzácněji Arrhenatherion, Bromion
erecti (KUBÁT 2010, JERSÁKOVÁ et KINDLMANN
2004).
Podle PROCHÁZKY (1977) má Anacamptis morio
typicky evropské rozšíření, chybí v nejsevernějších částech
Evropy, Středozemí a v nejvýchodnější Evropě. Západní
hranice rozšíření probíhá od severního Španělska přes Francii
do Anglie a Irska. Odtud postupuje severní hranice přes jižní
Norsko, Dánsko, nejjižnější Švédsko a Gotland do východního Pobaltí (SV od Talinu, Minsk), podél levého břehu Dněpru
k nejvýchodnější lokalitě u Charkova. Rozšíření dále pokračuje do Rumunska a přes severní Jugoslávii a severní Itálii
do Francie. Populace Anacamptis morio výrazně ubývají už od
minulého století především ve střední Evropě, kde jsou nyní
omezeny na izolované louky (HORNEMANN et al. 2012).
Na celém území bývalého Československa byl taxon
v první polovině minulého století uváděn jako hojný
(POLÍVKA 1902, POLÍVKA et al. 1928), a to zejména na
loukách, křovinatých návrších a v trávnících. Na začátku druhé
poloviny minulého století byl výskyt taxonu hodnocen už
jako roztroušený od nížin do podhůří (DOSTÁL 1948–1950,
POTŮČEK 1969). Ve druhé polovině minulého století

89

zaniklo 60–80 % lokalit, v některých částech státu i více
(KUBÁT 2010). PROCHÁZKA (1980) uvádí, že na území
Východočeského kraje (dnes Pardubický, Královéhradecký
a část Libereckého kraje) bylo v minulosti známo 212 lokalit
roztroušených převážně v termofytiku, mezofytiku, vzácně
v podhůří. Do začátku 90. let minulého století se jich dochovalo
jen asi 10 %. Z databáze PLADIAS (2021) vyplývá, že se druh
v minulosti vyskytoval na více než 60 lokalitách současného
Pardubického kraje a na více než 25 lokalitách současného
Královéhradeckého kraje. Za hlavní příčinu ústupu druhu je
považován zánik jeho biotopů související s velkoplošným
zemědělským hospodařením, eutrofizací a změnami obhospodařování zbylých fragmentů volné krajiny. Anacamptis
morio je označován za všeobecně konkurenčně velmi slabý
druh a lehce ho přeroste porost trávy nebo trsnaté rostliny
(JERSÁKOVÁ et KINDLMANN 2004). Je pro něj tedy důležité pravidelné kosení a odvoz usušené biomasy, případně
řízené spásání.
Zatímco ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. MŽP ČR je druh
zařazen do kategorie silně ohrožený, v aktuálních Červených
seznamech ČR (GRULICH 2012, 2017) již patří do nejvyšší
kategorie ohroženosti – kriticky ohrožený, trend 1b (prokazatelný trend v mizení, tj. ve snižování počtu známých lokalit
a zmenšování populací). Také podle IUCN patří Anacamptis
morio mezi kriticky ohrožené druhy s negativním trendem
v počtu populací (IUCN 2012).
Cílem této studie bylo zachycení současného stavu populací Anacamptis morio ve fytochorionech Choceňské plošiny
v rámci východních Čech a posouzení zachovalosti lokalit
včetně efektivity stávajícího managementu pro ochranu
taxonu, jeho stanovišť a rostlinných společenstev.

Metodika
Shromáždění údajů o výskytu druhu
Údaje o výskytu Anacamptis morio v rámci východních
Čech, tj. současného Pardubického a Královéhradeckého
kraje, byly shromážděny z publikací (PROCHÁZKA
1977, 1980), herbářových sbírek (MP, HR, Muzeum Jičín),
z databází Pladias, NDOP a z ústních sdělení. Údaje byly
zpracovány do tabulky 2 s označením monitorovaných
populací v rámci Choceňské plošiny.

Monitoring populací
V letech 2014–2020 probíhal soustavný monitoring
Anacamptis morio na pěti lokalitách Choceňské plošiny
ve východních Čechách (PR Mazurovy chalupy, Louka
u Smilku, amatérské letiště Dvořisko, Vstavačová louka,

U Vinic), který spočíval v časně jarním zjišťování početnosti
populace. Na začátku monitorovacího období, tj. v roce 2014,
byli všichni dohledaní jedinci (kromě lokality Dvořisko)
označeni kovovými štítky, aby bylo možné sledování
konkrétních jedinců v čase a zároveň jejich snadné dohledání
pomocí detektoru kovů. V prvním týdnu v květnu, tedy v době
květu tohoto druhu na lokalitě, byl pravidelně zaznamenáván
počet kvetoucích, sterilních jedinců, ale též nově nalezených
jedinců (semenáčků nebo vegetativně vzniklých jedinců
z nových hlíz oddělených od mateřských hlíz). Noví jedinci
dostávají průběžně nové kovové štítky.

Záznam vegetace s výskytem Anacamptis morio
V roce 2014 bylo na pěti studovaných lokalitách zapsáno
šest fytocenologických snímků o rozměru 4 × 4 m za účelem
zachycení charakteru vegetace, v níž jednotlivé populace
Anacamptis morio rostou. Pokryvnost jednotlivých taxonů
byla hodnocena devítičlennou semikvantitativní BraunBlanquetovou stupnicí (MAAREL et al. 1980). Snímky byly
vyhodnoceny na základě vzájemné podobnosti a přiřazeny
k syntaxonomickým jednotkám podle publikace CHYTRÝ
et al. (2007).

Půdní analýzy
V červenci 2014 byly odebrány půdní vzorky z rhizosféry
(hloubka 15–30 cm) v místech zápisu fytocenologických
snímků. Půdní analýzy byly provedeny v laboratoři Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem
podle zpracované metodiky (SOUŠEK et SAMEC 2013).
Výsledkem analýz bylo stanovení půdního typu, pH reakce
aktivní (ve vodě), dále nasycenosti sorpčního komplexu
bázemi, tj. bazické saturace (%), celkového obsahu uhlíku
(přítomnost oxidovatelného uhlíku určující obsah humusu,
%), celkového obsahu dusíku (v různých formách, %), C/N
(poměr celkového obsahu uhlíku a celkového obsahu dusíku
určující stupeň humifikace), obsahu vápníku (g/kg): přístupný
(přijatelná forma pro rostliny) a potenciální (může se přeměnit
na přijatelnou formu pro rostliny).

Přírodní poměry studovaných lokalit
V rámci geomorfologické jednotky VIC-2B-e Choceňská
plošina (DEMEK et MACKOVČIN 2006) byl druh studován
na pěti lokalitách náležejících do mezofytika (SKALICKÝ
1988, obr. 1), výskyt v konkrétních fytochorionech uvádí
tab. 2. Lokality se vyskytují v nadmořských výškách 250–
280 m, geologické podloží tvoří vápnité jílovce a slínovce
(KODYM 1963, tab. 1, obr. 1). Převažují pelozemě kambické
až oglejené (Litomyšlská pánev), v PP Vstavačová louka

Tab. 1. Přírodní charakteristiky lokalit
Tab. 1. Natural conditions of locations

Lokalita

Zeměpisné souřadnice

Nadmořská výška (m)

Fytochorion

PR Mazurovy chalupy

50°9'37.4"N, 15°55'50.3"E

260

61c Chvojenská plošina

Louka u Smilku

50°5'57.6"N, 15°57'34.3"E

250

15c Pardubické Polabí

Dvořisko

49°58'42.5"N, 16°10'56.2"E

260

62 Litomyšlská pánev

PP Vstavačová louka

49°59'17.2"N, 16°11'53.8"E

280

62 Litomyšlská pánev

PP U Vinic

49°57'46.6"N, 16°11'22.9"E

280

62 Litomyšlská pánev

90

Obr. 1. Mapa studovaných lokalit
Fig. 1. Map of studied locations (Mapy CZ, 2021, upraveno/modified Prausová 2021)

pseudoglej pelický a v PR Mazurovy chalupy regozem
arenická (TOMÁŠEK 1989). Potenciální vegetací na všech
lokalitách jsou černýšové dubohabřiny asociace Melampyro
nemorosi-Carpinetum (NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998). Podle
QUITTA (1971) leží všechny lokality v teplé klimatické
oblasti T2 charakteristické dlouhým létem, teplým a suchým,
velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým
jarem i podzimem, dále krátkou, mírně teplou, suchou až velmi
suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Délka vegetační doby (teplota vzduchu vyšší než 10 °C)
je 160–170 dní, průměrný roční úhrn srážek 600–650 mm.

Výsledky a Diskuze
Historický výskyt taxonu ve východních Čechách
Z 212 lokalit Anacamptis morio známých na území
Východočeského kraje (PROCHÁZKA (1980) se do současné doby zachovalo osm lokalit (PR Mazurovy chalupy,
Louka u Smilku, amatérské letiště Dvořisko, Vstavačová
louka, U Vinic, Dlouholoučské stráně, Oborská luka,
Ostrovské rybníky) a do jedné lokality (PP Na Plachtě) byl
druh úspěšně reintrodukován z blízké populace. Tab. 2 uvádí
přehled doložených historických a současných lokalit druhu
s označením existence herbářové položky (PLADIAS 2021),
obr. 2. zobrazuje hojný výskyt druhu ve východních Čechách
v minulosti.
Výskyt druhu v obou krajích v minulosti je doložen
47 herbářovými položkami uloženými v Muzeu Východních
Čech v Hradci Králové (HR), Východočeském muzeu
v Pardubicích (MP) a v muzeu v Jičíně. Pouze jedna
z herbářových položek dokumentuje dřívější výskyt taxonu
z lokality, kde populace v současnosti stále přežívá. Jedná se
o PR Mazurovy chalupy (BELICOVÁ 1974, HR).

Obr. 2. Historické rozšíření Anacamptis morio ve východočeském
kraji a přilehlém okolí – záznamy z 19. a 20. století
Fig. 2. Historic distribution of Anacamptis morio in East Bohemia
and its closest surroundings – records from the 19 th and 20 th century
(převzato z/after PROCHÁZKA 1977)

V rámci Choceňské plošiny (fytochoriony Choceňská
tabule, Pardubické Polabí a Litomyšlská pánev) se v současné
době vyskytuje Anacamptis morio pouze na pěti lokalitách
(obr. 1). Níže uvedené kapitoly se věnují právě jim.
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Tab. 2. Přehled historických a současných lokalit Anacamptis morio (zdroj dat: Pladias 2021, *ústní sdělení, herbářové sbírky: HR, Jičín, MP)
Tab. 2. Survey of historic and present locations of Anacamptis morio (data from: Pladias 2021, *in verb., herbarium collections: HR, Jičín, MP)

Herbářový sběr
Lokalita

Název lokality (zdroj)

Datum
sběru

Sběratel

Zkratka
sbírky

Pardubický kraj
Bítovany

Okres Chrudim, rybník Farář (Bureš et Jirásek 1993)

Býšť

Louka při silnici JV od obce – směr Chvojenec (Anonymus 1970 )

Býšť

Hojný výskyt na louce u silnice do Chvojence

22.5.1970

Procházka

MP

Čeperka

Obec Čeperka

9.5.1969

Kohl

MP

Dětřichov

Suchá louka (Sedláček 2003)

Dlouhá Loučka

Dlouholoučské stráně (ochranné pásmo), 135 m J od kóty Na kopečku
(Lustyk 2018, Sobotková 2018)

Doubravice

Suché písčité mýtiny, vlhčí louky Doubravic

5.5.1926

Horák (V.)

MP

Drozice

PP Nemošická stráň (Procházka 1972)

Habřina

Louka v obci Habřina

Traxler

MP

Hoděšovice

PR Mazurovy chalupy (1999 Kopecká; Prausová 2001, 2002, 2007, 2008, 2014;
Andres et Šimůnek 2009*; Doležal 2010; Málková 2012; Prausová et al. 2021)

Belicová

HR

Horní Bradlo

Malá Střítež, mokré louky a pole (Faltys 1985)

Choceň

Mezi Slatinou a Chocní (Krouhlík 1941)

Choceň

PR Peliny (Anonymus 1969, Faltys 1989)

Choceň
Choceň

20.6.1974

Louka na okraji lesa, PP Vstavačová louka (Faltys 1978, Faltysová et Bárta
2002, Anonymus 2007, Andres et Šimůnek 2008, 2009*; Horák et al. 2009)
Dvořisko (Faltys 1978, Kaplan 1992, Andres, Šimůnek et Prausová 2008*;
Andres et Šimůnek 2009*; Jetmar 2010*; Prausová et al. 2014, Faltysová 2015,
Roleček 2017)

Choceň

Slatina u Vysokého Mýta (Roleček 2003; Faltysová 2010, Faltysová 2014)

Chvojenec

Louky v PR Žernov (Faltysová et Bárta 2002)

Jeníkov (Hlinsko)

Okres Chrudim (Mikešová 2001)

Konopáč

Okres Chrudim, rybníky Konopáč, les a obec (Černohous 1989)

Kraskov

Okres Chrudim (Neuhäuslová, Domin et Neuhäusl 1975)

Krouna

Žďárské vrchy: Krouna, louky ve výšce 650 m n. m.

29. 05 1939 Horák (V.)

MP

Lázně Bohdaneč

louky u Hrádku u Bohdanče

květen
1926, 1928, Horák (V.)
1935

MP

Lažany u Skutče

Okres Chrudim (Vozanka 2002)

Lipoltice

Lipoltické skály a návesní rybník (Procházka 1983)

Nasavrky

PP V Koutech (Nováková 1977)

Osice

Osice

1938

Hadač (E.)

MP

Ostrov

Cca 100 m V od stavby Kněžourových (Málková 2009)

Ostrov

Ostrovské rybníky (Málková et Málek 2010, Faltysová 2010)

Ostřetín

Okres Pardubice

31.5.1942

Hadač (E.)

MP

Pardubice

Les u Pardubic

1885

Košťál

MP

Pardubice

Závodní dráha u Pardubic

11.5.1930

Horák (V.)

MP

Pardubice

Závodní dráha u Pardubic

11.5.1930

Horák (O.)

MP

Pardubice

Pravý břeh Chrudimky, nad Vinicí

1.5.1931

Hadač (J.)

MP

Perálec

Mezi Hněvěticemi a Perálcem u Rychmburku u Skutče

26.6.1940

Kroulík

MP

Ráby

Kunětická hora (Procházka 1963)

Ráby

Kunětická hora, 250 m n. m

9.5.1948

Horák (V.)

MP

Ráby

Kunětická hora, 250 m n. m

19.5.1957

Horák (V.)

MP

Ráby

Kunětická hora, 250 m n. m

15.5.1958

Horák (V.)

MP

Ráby

Velmi hojný výskyt na severním svahu v sadě

8.5.1932

Froněk

MP

Ráby

Kunětická hora, 350 m n. m

1963

Procházka

MP
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Herbářový sběr
Lokalita

Název lokality (zdroj)

Rohozná u Poličky

Okres Svitavy (Ruprechtová 2002)

Rybník

Rybník u České Třebové – chatová osada (Grundová 1998, 2002, 2003;
Malátková 2003, Dušánková 2006, Andres et al. 2008–2009, Číp et al. 2010)

Sezemice
Slatina u Vysokého
Mýta
Slatina u Vysokého
Mýta

Datum
sběru

Sběratel

Zkratka
sbírky

Lesy u Sezemic

14.6.1914

Horák (V.)

MP

Mokrá louka mezi Slatinou a Dvořiskem

4.6.1940

Kroulík

MP

Louka mezi Slatinou a Chocní

25.6.1941

Kroulík

MP

Sruby

Okres Ústí nad Orlicí, lesík a bažina u železniční zastávky Dvořisko
(Faltys 1978)

Stéblová

Vlhké louky u Stéblové

1891

Košťál

MP

Stéblová

Vlhká louka za Marklovou strání za Rybníkem

1892

Maloch

MP

Stéblová

Louky u Stéblové

1896

Traxler

MP

Telčice

Mokřina JZ od obce (Ducháčková 1988)

Trusnov

Mokrá louka jižně od rybníka Lodrant u vsi Trusnov

25.6.1941

Kroulík

MP

Trusnov

Mokrá louka jižně od rybníka Lodrant u vsi Trusnov

24.5.1942

Kroulík

MP

Vrbatův Kostelec

Louka v chatové osadě (Florián 1964)

Vrbatův Kostelec

Při železniční trati (Kryška 1973)

Vysoké Chvojno

Okraj louky, vedle silnice E 442, směr Chvojenec, naproti rybníku Smilek
(Hájek 2009*, Andres, Šimůnek, Prausová et Číp 2010*; Prausová et Doležal 2010)

Vysoké Chvojno

Okolí Holic, louka u Vysokého Chvojna

17.5.1942

Kroulík

MP

Vysoké Mýto

Louky mezi Vinicemi a Babkou (Anonymus 1899, Faltys 1978)

Vysoké Mýto

U Vinic (Faltysová et Bárta 2002, Čejková 2003, Číp et al. 2010*,
Jetmar 2010*)

Žumberk

Louka pod silnicí

1.7.1936

Hadač (J.)

MP

1941

Žihla

HR

Královéhradecký a Liberecký kraj
Bílé Poličany

U cesty Na vrších

Březka

Horka u Březky (Anonymus 1989)

Byzhradec

Louka u Byzhradce

1942

Souček

HR

Černíkovice

Louky u rybníka, 300 m n. m.

1942

Souček

HR

Čestice

Okolí obce Čestice, 260 m n. m.

1930

Souček

HR

Čestice

Okolí obce Čestice, 263 m n. m.

1930

Souček

HR

Čestice

Opukový lom, 270 m n. m.

1939

Souček

HR

Čestice

Čestice, 260–305 m n. m.

1944

Souček

HR

Dobšice

PP Meziluží, starý ovocný sad (Anonymus 1996, Vacková 1998)

Havlovice

Okres Trutnov, rybníky Žďár, Petráň, Hořička (Jirásek 1992)

Horní Lánov

Okres Trutnov (Harčarik 2003, Málková 2005, 2006*, 2012)

Hradec Králové

Louky u Labe

1930

Brix

MP

Hradec Králové

Rybník Datlík

1934

Válek

HR

Hradec Králové

Rybník Datlík

1.7.1937

Válek

HR

Hradec Králové

Na Plachtě (výsadba 5 hlíz, Šimůnek 2017*; výsadba 23 hlíz, Šimůnek 2018* –
původ z kultury z Mazurových chalup; Šimůnek 2019*, 2020*, 2021*)

1964

Duhová

MP

Hřibiny

Louka, 280 m n. m.

1940

Souček

HR

Hřibiny

Okres Rychnov nad Kněžnou (Voškerušová 2003), nepotvrzen (Kučera 2021*)

Jinolice

PP Jinolické rybníky – Oborská luka (Anonymus 1996; Andres et al. 2009*,
2010; Šimůnek 2019*)

16.5.1987

Peteráč

Jičín

Křivice

Křivice, 260–305 m n. m.

1944

Souček

HR

Lázně Bělohrad

PP Byšičky u Lázní Bělohrad (Dohnal 1982)

Libáň

Okres Jičín (Černohous et Faltys 1983)

Malé Svatoňovice

Okres Trutnov, Markušovice, Myší louka (Lokvenc 1958, Anonymus 1976)

Mnichovství u
Zámělu

Mnichovství, 260–305 m n. m.

1944

Souček

HR
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Herbářový sběr
Lokalita

Název lokality (zdroj)

Olešnice

Olešnice, na louce Rybník

Ostroměř

Okres Jičín (Klůz 1967)

Proruby

PP Na Hadovně (Faltys 1978, Faltysová 1990, Kučera 2009*), nepotvrzen
(Kučera 2021*)

Rasošky
Rašovice

Datum
sběru

Sběratel

Zkratka
sbírky

1939

Souček

HR

Okres Náchod

1939

Traxler

HR

Rašovice, na pastvě u lesa

1940

Souček

HR
HR

Roveň

Stráně Krskova dolu

1943

Souček et
Hrobař

Smiřice

Louka pod skálou

1933

Karel

MP

Sobotka

Okres Jičín (Pospíchal 1881)

Stračov

Dubové hájky (Krčan 1928)

1928

Krčan

MP

Svídnice

Úvozová cesta

1943

Souček et
Hrobař

HR

Troskovice

Okres Semily (Šimice 2002, Andres et al. 2010*, 2021*), výskyt nepotvrzen
(Šimůnek 2020*)

Uhřínovice

Okolí obce Uhřínovice – u polní cesty

1942

Souček

HR

Újezd pod Troskami

Starý ovocný sad (Anonymus 1989)

Vítkov

Vítkov, horní palouk, 280 m n. m.

1941

Souček

HR

Zdelov

Zdelov, 260–305 m n. m.

1944

Souček

HR

Vazba Anacamptis morio na rostlinná společenstva

Půdní poměry

Druh je uváděn ze společenstev svazů Koelerio-Phleion
phleoidis, Euphorbio-Callunion, vzácněji Arrhenatherion
a Bromion erecti (KUBÁT 2010, JERSÁKOVÁ et
KINDLMANN 2004), ale šest fytocenologických snímků
(tab. 3) zapsaných na studovaných lokalitách svojí druhovou
skladbou náleží k střídavě vlhkým bezkolencovým loukám
sv. Molinion caeruleae Koch 1926 přecházejícím do mezofilních trávníků svazu Arrhenatherion elatioris Luquet 1926.
Průzkum PRAUSOVÉ a MAŠKOVÉ (2012) uvádí výskyt
Anacamptis morio v PR Mazurovy chalupy v nejsušších
částech bezkolencových luk (asociace Molinietum caeruleae
varianta Bromus erectus) a poukazuje na společný výskyt
druhů Allium angulosum, Carex umbrosa, Carex pulicaris,
Ophioglossum vulgatum a Polygala amarella.
Druh je na všech lokalitách vázán na střídavě vlhkou
bezkolencovou louku sv. Molinion caeruleae Koch 1926
přecházející do mezofilního trávníku svazu Arrhenatherion
elatioris Luquet 1926. Výraznou dominantou všech snímků
jsou Festuca rubra a Sanguisorba officinalis. Molinia caerulea se vyskytuje pouze ve snímku z PR Mazurovy chalupy,
PP U Vinic a PP Vstavačová louka. Bezkolencové louky jsou
indikovány též výskytem Betonica officinalis, Colchicum
autumnale, Galium boreale, Selinum carvifolia a Succisa
pratensis. Snímky z PR Mazurovy chalupy, PP Vstavačová
louka, PP U Vinic, U Smilku se svojí druhovou skladbou
blíží více jednotce Molinietum caeruleae varianta Scorzonera
humilis. Na sportovním letišti Dvořisko byly zapsány dva
snímky. Jeden z nich byl zapsán ve vlhčí části letiště (výskyt
Cardamine pratensis, Cirsium canum, Ranunculus acris) a lze
ho přiřadit k výše uvedené vlhčí variantě. Druhý snímek v sušší
části letiště odpovídá výskytem druhů (Carex caryophyllea,
Carex pallescens, Danthonia decumbens, Ononis spinosa,
Trifolium dubium) jednotce Molinietum caeruleae varianta
Bromus erectus.

Na geologickém podkladu tvořeném jílovci a slínovci byly
na základě půdních analýz identifikovány půdní typy (tab. 4)
ovlivněné částečným oglejením v průběhu vlhkých období
roku (Mazurovy chalupy, Louka u Smilku, Vstavačová
louka, U Vinic). Na lokalitě Dvořisko byl u obou půdních
vzorků stanoven půdní typ pararendzina melanická s dobře
vyvinutým humusem a vyrovnaným poměrem huminových
a fulvonových kyselin. Z hlediska obsahu organického uhlíku
(TOC) vyjadřující obsah humusu byly nejvyšší hodnoty
zjištěny na lokalitách Vstavačová louka a Mazurovy chalupy.
Podobné výsledky ukázaly analýzy též u obsahu celkového
dusíku (TN). Poměr TOC/TN ukazující vyzrálost humusu
a dostupnost živin v půdě byl nejvyšší na lokalitách Louka
u Smilku a U Vinic. Na všech lokalitách je vysoce nasycený
sorpční komplex (BS: 89,4–99,8 %), dokládající dobrou
dostupnost bazických iontů (obr. 4). Půdy jsou mírně kyselé
(obr. 5), na dvou lokalitách se blíží k neutrálním hodnotám
(Vstavačová louka pH 6,64, Mazurovy chalupy pH 6,57).
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Obr. 3. Úživnost půdy na sledovaných lokalitách
Fig. 3. Soil trophy at the observed localities

Tab. 3. Fytocenologická tabulka
Tab. 3. Phytosociological table
Vysvětlivky:
1. PR Mazurovy chalupy, 15. 5. 2014, 4 × 4 m, 260 m n. m., 50°9‘37.6“N, 15°55‘50.3“E.
2. Louka u Smilku, 6. 6. 2013, 4 × 4 m, 260 m n. m., 50°5‘58.7“N, 15°57‘33.4“E.
3. Sportovní letiště Dvořisko u Vysokého Mýta, 18. 5. 2014, 4 × 4 m, 260 m n. m., 49°58‘41.1“N, 16°10‘57.2“E.
4. Sportovní letiště Dvořisko u Vysokého Mýta, 18. 5. 2014, 4 × 4 m, 260 m n. m., 49°58‘44.4“N, 16°11‘7.4“E.
5. PP U Vinic, 13. 7. 2014, 4 × 4, 280 m n. m., 49°57‘46.6“N, 16°11‘22.9“E.
6. PP Vstavačová louka, 13. 7. 2014, 4 × 4 m, 280 m n. m., 49°59‘17.2“N, 16°11‘53.8“E.

Číslo snímku

1

5

6

2

4

3

E (%)

100

99

100

100

99

100

E1 (%)

100

98

99

100

97

97

E0 (%)

0

1

5

1

2

13

2m

+

+

+

1

+

Ranunculus acris

1

2m

+

2m

+

Lychnis flos-cuculi

+

r

+

+

Rumex acetosa

1

+

E1 Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Anacamptis morio

+

Festuca pratensis
Alopecurus pratensis

+

1

2a

+

1

+

Molinion caeruleae Koch 1926
Festuca rubra

2a

2a

2m

2m

2b

2b

Sanguisorba officinalis

+

2m

+

+

2a

2m

Holcus lanatus

1

1

+

+

2a

Briza media

1

+

+

2m

Carex pallescens

2m

+

Luzula campestris

1

Betonica officinalis

2a

2a

+

2a

Cirsium canum
Molinia caerulea

1

Selinum carvifolia
Galium boreale
Symphytum officinale
Lotus pedunculatus

+

+

1
+

2m

2a

+

1

2m

+
+

1

2m

Centaurea jacea
Carex panicea
Carex hirta

2m

1

1

Colchicum autumnale

+

+
2a

+
2a

1

1

+

2a

1

1

Arrhenatherion elatioris Luquet 1926
Leucanthemum ircutianum
Anthoxanthum odoratum

+

+

2m

1

1

+

+

2m

1

Lotus corniculatus

r

2m

2m

1

1

Galium verum

1

1

2m

+

+

+

+

1

+

r

Trifolium pratense

2m

Prunella vulgaris

2m

1

1

+

1

Cerastium holosteoides
Vicia cracca

1
+

r

Plantago media

1

1

Galium album

1

1

+

Achillea millefolium

1

1

+

Daucus carota

+

+

+
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Číslo snímku

1

5

6

2

4

3

E (%)

100

99

100

100

99

100

E1 (%)

100

98

99

100

97

97

E0 (%)

0

1

5

1

2

13

2m

+

+

+

2m

+

Stellaria graminea

+

1

Carex caryophyllea

+

Plantago lancelolata
Leontodon hispidus

Knautia arvensis

1

+

Agrimoria eupatoria

1

+

Lathyrus pratensis

+

+

Trifolium dubium
Ononis spinosa

2a

+
1

Alchemilla sp.

+
+

1

+

1

2m

E0
Pleurozium schreberii
Rhytidiadelphus triquetrus

r

Climacium dendroides

r

+

2m

+

2a

V jednom snímku: Danthonia decumbens 1 (3), Juncus conglomeratus + (3), Linum catharticum r (3), Pimpinella saxifraga + (2),
Bistorta major + (1), Campanula patula + (2), Arrhenatherum elatius 1 (2), Dactylis glomerata 1 (2), Deschampsia cespitosa 1 (4),
Dianthus deltoides 1 (1), Genista tinctoria + (6), Sanguisorba minor + (2), Taraxacum sect. Ruderalia + (2), Trifolium medium + (5),
Viola canina + (2), Avenula pubescens 2a (2), Cardamine pratensis + (4), Carex contigua + (2), Carex flacca 1 (2), Carex tomentosa 1 (2),
Carex vulpina 1 (6), Equisetum palustre r (5), Gentiana pneumonanthe + (1), Inula salicina 2b (6), Iris sibirica + (6), Juncus compressus r (2),
Leontodon autumnalis 1 (5), Lysimachia vulgaris + (6), Lythrum salicaria + (6), Medicago falcata + (6), Nardus stricta 2a (1),
Phleum pratense + (6), Phragmites australis + (5), Plantago major + (6), Poa pratensis + (2), Potentilla argentea + (5),
Potentilla erecta 1 (5), Prunus spinosa juv. + (2), Ranunculus auricomus agg. + (2), Ranunculus bulbosus + (6),
Serratula tinctoria 2a (6), Succisa pratensis 1 (2), Trifolium repens + (6), Trisetum flavescens 2m (2), Valeriana officinalis + (6)

Tab. 4. Tabulka půdních typů
Tab. 4. Table of soil types

Lokalita

Místo odběru

Půdní typ

Mazurovy chalupy

50°9'37.4"N, 15°55'50.3"E

glej kambický

Louka u Smilku

50°5'58.6"N, 15°57'33.3"E

kambizem melanická oglejená

Dvořisko I

49°58'41.1"N, 16°10'57.2"E

pararendzina melanická

Dvořisko II

49°58'44.4"N, 16°11'7.4"E

pararendzina melanická

Vstavačová louka

49°59'17.2"N, 16°11'53.8"E

pseudoglej planický

U Vinic

49°57'46.6"N, 16°11'22.9"E

pseudoglej planický

Stav populací a lokalit, jejich management

Obr. 4. Půdní reakce a dostupnost vápníku
v půdě na sledovaných lokalitách
Fig. 4. Soil reaction and calcium availability
in the soil of the observed localities

96

Výsledky monitoringu jednotlivých populací na
Pardubicku, Choceňsku a Vysokomýtsku jsou uvedeny
v tab. 5. Stabilní a početná populace o více než 2000 jedincích
se v současnosti vyskytuje na sportovním letišti Dvořisko,
odkud je výskyt uváděn FALTYSEM z roku 1978 (PLADIAS
2021). Druhá v pořadí je populace v PR Mazurovy chalupy, jejíž výskyt je znám také z 80. let minulého století
(BELICOVÁ 1974, PLADIAS 2021). Na zbývajících třech
lokalitách jsou pouze mikropopulace v počtu do pěti jedinců:
PP Vstavačová louka (FALTYS 1978, PLADIAS 2021),
z období po roce 2000 na lokalitách U Smilku a PP U Vinic
(PLADIAS 2021).

Tab. 5. Vývoj populací Anacamptis morio v letech 2014–2020 (N – nemonitorováno, černě – počet kvetoucích jedinců, bíle – počet sterilních jedinců)
Tab. 5. Development of Anacamptis morio populations in 2014–2020 (N – not monitored, black – number of fertile individuals, white – number
of sterile individuals)

Mazurovy chalupy
Louka u Smilku
Dvořisko
Vstavačová louka
U Vinic

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kvet.

4

21

47

19

25

21

35

Ster.

13

1

8

15

15

14

27

Kvet.

0

5

6

6

N

1

2

Ster.

0

0

2

0

N

1

0

Kvet.

800

1667

1830

2000

1700

500

1800

Ster.

N

N

N

N

N

N

N

Kvet.

2

2

4

2

N

2

3

Ster.

0

3

0

0

N

1

3

Kvet.

0

4

2

0

N

1

2

Ster.

1

1

2

0

N

1

0

Pardubicko
PR Mazurovy chalupy
Historický výskyt
Anacamptis morio je v PR Mazurovy chalupy znám
od 80. let minulého století (BELICOVÁ 1974, HR). Druh
byl v letech 1992–1999 na této lokalitě (parcela č. 291/1)
sledován Bílkovými (in litt.). Monitoring se soustředil
na kvetoucí jedince a v jednotlivých letech byly zjištěny
následující počty jedinců: 42 (1992), 46 (1993), 18 (1994),
35 (1995), 3 (1996), 1 (1997), 13 (1998), 22 (1999). Výskyt
druhu byl doložen i v dalších letech, ale není uváděna jeho
početnost (KOPECKÁ 1999, ZÁRUBOVÁ-PRAUSOVÁ
et SAMKOVÁ 2001; PRAUSOVÁ 2000, 2007–2008, 2013,
2014; PRAUSOVÁ et HOTOVÝ 2007; MAŠKOVÁ 2009;
2010 not. J. Doležal; PLADIAS 2021; NOVOHRADSKÁ
2010; 2012 not. J. Málková; PLADIAS 2021; PRAUSOVÁ
et MAŠKOVÁ 2012).
Současný stav
Od počátku monitoringu v roce 2014, kdy bylo v PR nalezeno pouze 17 jedinců (13 sterilních a 4 fertilní), se početnost
populace zvýšila na 62 jedinců v roce 2020 (35 kvetoucích,
25 sterilních a 2 semenáčky). Tomuto stavu prospěla jak
úprava způsobu kosení, tak oplocení jádra populace proti
rytí černé zvěře, ale také výsevy a výsadby hlíz do oplocenek
(obr. 5). Mezi roky 2016 a 2019 velikost populace kolísala,
byla ovlivněna poškozením hlíz nebo větších částí rostlin živočichy (pravděpodobnost požer hlodavci a plži). Na propadu
velikosti populace ve vegetační sezóně 2017 se mohl podílet
též vysoký počet mrazových dní a současně nízký úhrn srážek
v podzimních měsících 2016 a zimních měsících 2017, nízké
teploty byly též v dubnu 2017. Semenáčky byly nalézány
pouze v posledních třech monitorovacích letech (obr. 6).
Management a návrh opatření
V PR Mazurovy chalupy probíhá specifický management
kosení s fázovým posunem s ohledem na vzácné druhy rostlin
a hmyzu. Velký problém působí příliš intenzivní a rozsáhlé
rytí divokých prasat, které způsobuje nežádoucí disturbance
na velkých plochách rezervace. Protože z 56 jedinců
Anacamptis morio nalezených v roce 2011 bylo v roce 2012

nalezeno pouze 11 jedinců, bylo nutné přistoupit po pokusech s odpuzovači zvěře, armaturovými rošty, chránícími
druh proti vyrývání, k instalaci tří dřevěných oplocenek.
Ve třech oplocenkách o ploše 5 × 5 m na Mazurových chalupách a v těsné blízkosti oplocenek je od roku 2013 prováděna
seč ve vhodnou dobu (první polovina září). To umožňuje
jedincům, kteří z hlízy raší již od poloviny září, ideální podmínky pro jejich růst. Tento management zároveň podporuje
generativní rozmnožování, kdy se v nízkém porostu dokážou
malé semenáčky dobře prosadit. Nízký porost je vhodný též
pro časný jarní monitoring, kdy lze najít velmi drobné semenáčky druhu (obr. 7). Při monitoringu bylo potvrzeno několik
nových jedinců v oplocenkách i mimo oplocenky, zpravidla
v místech, kde byla prováděna cílená seč.
Pro zachování populace Anacamptis morio v PR jsou
prováděna i další opatření (opylování vzdálenějších jedinců
od jádra populace a výsev odebraných semen na jiná, již
připravená, obnažená stanoviště v rámci pozemkové parcely).
Od roku 2014 na lokalitě probíhají záchranné aktivity s využitím kultury založené z poškozené hlízy (PRAUSOVÁ et al.
2021). Vzhledem k úspěšnému generativnímu i vegetativnímu množení druhu v záchranné kultuře bylo možné založit
záložní populace v PP Na Plachtě, kde proběhla v letech 2017
a 2018 výsadba naklíčených hlíz v celkovém počtu 28 ks.
Tento záměr byl podpořen orgánem ochrany přírody a krajiny – krajským úřadem Královéhradeckého kraje vzhledem
k historickému výskytu tohoto druhu na lokalitě doloženému
herbářovou položkou (DUHOVÁ, 1964, MP). V květnu 2021
na lokalitě bylo nalezeno 19 kvetoucích jedinců.

Louka u Smilku
Historický výskyt
Výskyt Anacamptis morio z blízkosti Chvojence, Vysokého
Chvojna a okolí Holic je doložen z roku 1942 (KROULÍK
1942, MP; PROCHÁZKA 1970, MP). Dlouhodobě tuto
lokalitu sledoval přibližně od 80. let minulého století MUDr.
M. Hájek (ústní sdělení). Konkrétně z této lokality je druh uváděn až v roce 2010 (not. R. Prausová et J. Doležal; PLADIAS
2021), v počtu do šesti jedinců. Historický výskyt druhu
v nedalekých loukách v PR Žernov uvádějí FALTYSOVÁ
et BÁRTA (2002).
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Obr. 7a. Anacamptis morio na lokalitě U Smilku
Fig. 7a. Anacamptis morio in meadow at Smilek Pond
(Foto/Photo Prausová R., 2020)

Obr. 5. Anacamptis morio chráněný oplocenkami
v PR Mazurovy chalupy
Fig. 5. Anacamptis morio protected by fences in the nature
reserve Mazurovy chalupy (Foto/Photo Prausová R., 2019)

Obr. 6. Semenáček Anacamptis morio v PR Mazurovy chalupy
Fig. 6. Seedling of Anacamptis morio in Mazurovy chalupy
Nature Reserve (Foto/Photo Prausová R., 2020)

Obr. 7b. Charakter biotopu s výskytem Anacamptis morio
na lokalitě U Smilku
Fig. 7b. Anacamptis morio habitat at Smilek Pond
(Foto/Photo Prausová R., 2020)

Současný stav
Populace na lokalitě Louka u Smilku je velmi slabá.
Anacamptis morio zde roste v počtu do šesti jedinců v lesním
lemu jednoho z remízů stromové zeleně (obr. 7a, b). Na louce
u Smilku nejsou dostatečně respektovány ochranné podmínky druhu hospodařícím subjektem, tj. nutnost pokosení až
po dozrání tobolek, vyloučení hnojení i aplikace kejdy nebo
digestátu, proto v posledních dvou letech klesla velikost
populace k jednomu až dvěma jedincům.

podmínky (mírným zástinem a kořeny odčerpávajícími
z těchto míst značné množství živin). Vzniká tím vhodné
prostředí pro vývoj a růst druhu, ale pravděpodobně i mykorhizních hub, což jsou pravděpodobně důvody, proč tu druh
stále přežívá, i když v malé populaci. Ačkoliv je sousední
lem s remízkem vegetačním profilem velmi podobný, výskyt
druhu zde již nebyl potvrzen.
Management tvoří vícefázová seč, která byla zpočátku
prováděna příliš brzy, proto nemohla dozrávat semena
Anacamptis morio. Po jednání se subjektem, který seč prováděl, byl domluven posun termínu sečení na pozdější termín.
Tato změna však není vždy podle dohody dodržena. Plocha

Management a návrh opatření
Remízek zde vytváří příznivé vhodné mikroklimatické
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je v jarním období také ohrožena smykováním krtin, protože
dochází k poškozování růžic a zakládajících se květenství
Anacamptis morio. V roce 2020 byl na plochu aplikován
kondenzát z bioplynové stanice za účelem přihnojení luk
(vlastní pozorování 2020). Vzhledem k tomu, že Anacamptis
morio patří mezi druhy konkurenčně slabé a zároveň velmi
citlivé na změny chemismu půdy, je tento zásah nežádoucí
a nebezpečný. Reálně hrozí již v následující vegetační sezóně
změna vegetačního profilu, která povede k vyhynutí druhu.

Choceňsko a Vysokomýtsko
Na Choceňsku a v blízkosti Vysokého Mýta se v minulosti
vyskytovalo mnoho lokalit Anacamptis morio. K nejstarším
nálezům patří údaje Kroulíka z let 1940 a 1941 (PLADIAS
2021). V současné době zde druh roste na třech lokalitách.

Dvořisko
Historický výskyt
Dlouhodobě tuto lokalitu sledoval přibližně od 80. let
minulého století MUDr. M. Hájek (ústní sdělení). V databázi
PLADIAS (2021) jsou přímo z prostoru sportovního letiště
Dvořisko uváděné nálezy FALTYSE (1978), KAPLANA
(1992), FALTYSOVÉ (2015), ROLEČKA (2017). V roce
2013 na lokalitě proběhl monitoring populace, při němž
bylo na lokalitě zjištěno téměř 1100 kvetoucích jedinců
(PRAUSOVÁ et al. 2014).
Současný stav
Populace Anacamptis morio je na této lokalitě specifická
zejména svou velikostí, rozlohou i uspořádáním, proto je
velmi stabilní. Výjimečná je i tím, že se tu objevují snad
všechny známé odstíny barev květů, což svědčí o velmi
vysoké diverzitě (obr. 8a–e). V každém roce byli sledováni
pouze fertilní jedinci, jejichž počet se pohyboval v rozmezí
500–2000. Monitoring z posledních let uvádí početnost kolem 2000 kvetoucích jedinců a při bližším pohledu do porostu
není problém mezi fertilními jedinci nalézt mnoho sterilních
jedinců v různé fázi vývoje. Druh zde roste ve vlhčích i sušších
částech lučního porostu, ale je závislý na způsobu seče
a využívání plochy sportovního letiště. Lokalita nemá žádný
status ochrany.
Management a návrh opatření
Majitelé a uživatelé pozemku jsou seznámeni s výskytem
tohoto vzácného druhu na lokalitě. Taktéž Krajský úřad
Pardubického kraje stav lokality zná a sleduje její vývoj.
Management provádí majitelé pozemku po domluvě z roku
2011. Kosení probíhá na konci června, tedy po vysypání
semen ze zralých tobolek. Plocha je pak po zbytek roku
sečena pro potřeby provozu letiště. Biomasa je vždy z plochy
odstraněna. Relativně častá seč po ukončení vegetativní
fáze (červen) není v rozporu s potřebami Anacamptis morio.
Naopak umožňuje při zahájení nové vegetativní fáze (polovina
září) velmi výhodné podmínky pro růst a vývoj listových
růžic, což je důležité pro kvetení v následující vegetační
sezóně. Tím, že je plocha často sekaná a je zajištěn odvoz
biomasy, se na lokalitě nehromadí živiny. Vegetační profil
si zachovává nezahuštěnou strukturu, která je zásadní nejen
pro zdárný vývoj dospělých jedinců, ale i pro generativní
rozmnožování.

Mírně problémové může být jarní smykování plochy kvůli
zarovnání krtin v režimu letiště. Nutné je tento způsob údržby
soustředit do velmi časných termínů, a to nejdéle v měsíci
březnu. Pozdější aplikace smykování může narušit vývoj
kvetoucích lodyh. Případné opakování v termínech po konci
března může postupně vést až k rozpadu populace, i když se
termíny sečí výrazně nezmění.

PP Vstavačová louka
Historický výskyt
Dlouhodobě přírodní památku sledoval přibližně od 80.
let minulého století MUDr. M. Hájek (ústní sdělení). Z lokality jsou uváděné údaje FALTYSE (1978), FALTYSOVÉ
et BÁRTY (2002), ANONYMUS (2007), HORÁK et al.
(2009). Výskyt mikropopulace je vázán na ochranné pásmo
přírodní památky.
Současný stav
Populace Anacamptis morio se nachází v ochranném
pásmu přírodní památky a není přímo ovlivněna managementovými opatřeními v tomto chráněném území (obr. 9a, b).
Malé populaci Anacamptis morio čítající do pěti rostlin se
podařilo na lokalitě přežít díky tomu, že v okolí jednotlivých
jedinců probíhá sekání až v průběhu vegetačního klidu v létě
a následuje odvoz biomasy mimo lokalitu.
Management a návrh opatření
Zatímco v ochranném pásmu PP je udržován nízký
porost pravidelnou sečí v průběhu léta, v navazující přírodní
památce není prováděn management vhodný pro vstavačovité
rostliny vzhledem k ponechávání nepokosených částí, v nichž
konkurenčně slabé orchideje nemají dostatek prostoru, světla
a živin. Zvlášť Anacamptis morio, jehož růžice se tvoří již
v září a říjnu, nemá přímo v PP vhodné podmínky. V místě
výskytu A. morio (ochranné pásmo) je žádoucí ponechat
stávající management, tj. udržovat nízký porost více sečemi
za rok, ale všechny seče musí probíhat v době vegetačního
klidu tohoto druhu, tj. v červenci a srpnu. Pokosená hmota
musí být z lokality odvážena.

PP U Vinic
Historický výskyt
Databáze PLADIAS (2021) uvádí první záznam z luk
mezi Vinicemi a Babkou z roku 1899. Dlouhodobě tuto
lokalitu sledoval přibližně od 80. let minulého století MUDr.
M. Hájek (ústní sdělení). Výskyt druhu je vždy uváděn v malém počtu jedinců (FALTYS 1978, FALTYSOVÁ et BÁRTA
2002, ČEJKOVÁ 2003).
Současný stav
Populace druhu je velmi slabá, vyskytuje se na okraji louky
v kontaktu s chatovou osadou (obr. 10a, b). Velikost populace
se pohybuje do pěti jedinců, ale několik let byla negativně
ovlivněna nevhodnou sečí a ponecháváním nepokoseného
pásu. Na poklesu velikosti populace se podílelo i nelegální
odstranění jedinců Anacamptis morio i s kořenovými hlízami
neznámými osobami v roce 2016.
Management a návrh opatření
Na lokalitě U Vinic probíhá každoročně pásová seč, která
je vhodná pro zbývající část louky, ale Anacamptis morio
v nepokoseném pruhu bývá oslaben konkurenčně silnými
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a)

b)

c)

d)

Obr. 8a–e. Vysoká diverzita v barvě květů Anacamptis morio
na lokalitě sportovního letiště Dvořisko
Fig. 8a–e. High diversity of flower colours in Anacamptis morio
at the locality Dvořisko Sport Airport (Foto/Photo Prausová R., 2020)

e)

a)

b)

Obr. 9a, b. Anacamptis morio na lokalitě Vstavačová louka
Fig. 9a, b. Anacamptis morio in Vstavačová louka Nature Monument (Foto/Photo Prausová R., 2020)
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a)

b)

Obr. 10a, b. Anacamptis morio na lokalitě U Vinic
Fig. 10a, b. Anacamptis morio in U Vinic Nature Monument (Foto/Photo Prausová R., 2020)

druhy, které ho přerůstají, stíní mu a oslabují ho. V posledních dvou letech je způsob seče opět prováděn tak, aby pro
růst druhu v podzimním období zůstával nízký a rozvolněný
trávník. Vzhledem k malému počtu jedinců (jeden až dva) by
bylo vhodné zvážit reintrodukci druhu s využitím nejbližší
velké populace na sportovním letišti Dvořisko.
Konfrontace publikovaných a námi zjištěných způsobů
managementu pro Anacamptis morio
Přestože obnově Anacamptis morio ze semen může
napomáhat disturbance způsobená zvířaty, která neprobíhá
v častých intervalech (JERSÁKOVÁ et KINDLMANN
2004), na mnoha lokalitách negativně působí volně se
pohybující a pasoucí spárkatá a černá zvěř, která vyhledává
a získává potravu rytím. Vzhledem ke zmenšující se velikosti
populací Anacamptis morio a rostoucímu rozsahu disturbancí
způsobených ryjící černou zvěří je nutné (stejně jako v PR
Mazurovy chalupy) chránit alespoň jádra populací proti
tomuto tlaku pomocí oplocenek nebo jiných bariér.
JERSÁKOVÁ et KINDLMANN (2004) považují za
nevhodný management pro Anacamptis morio nepravidelné
kosení, např. jednou za dva roky, protože následně dochází
k rozkolísání dynamiky populace (velikost a hustota populace). Z našich zkušeností vyplynulo, že Anacamptis morio
potřebuje na podzim a přes zimní období velmi nízký porost,
protože vytváří listovou růžici. Pokud je vegetace vysoká, tak
roste za světlem a vysiluje se. Slabá rostlina pak nevykvete.
JERSÁKOVÁ et KINDLMANN (2004) uvádějí, že při
absenci seče přestává jedinec během dvou let kvést a přechází
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do sterilního či dormantního stavu (hlíza). Přežívání hlíz
v dormantním stavu považujeme za sporné. Někdy je obtížné
rozlišit dormantního jedince od nového jedince, který vzniká
z dceřiné hlízy, nebo se semenáčkem náhodně rostoucím
u původní mateřské rostliny, případně i se slabým sterilním
jedincem s přehlédnutelnou zakrnělou částí listové růžice,
který velmi rychle zatahuje nadzemní orgány. S literárními
údaji se rozcházíme též v tvrzení, že protokorm žije v zemi
i několik let. Z našich experimentů s klíčením (PRAUSOVÁ
et al. 2021) vyplývá, že první asimilující list vzniká do
několika týdnů po vyklíčení.
Vzhledem k snahám ochrany přírody zachovat na lokalitách co nejvyšší druhovou diverzitu se často seč přizpůsobuje
požadavkům různých zástupců hmyzu. Zůstávají nepokosené
plochy, probíhá fázový posun seče nebo se aplikuje pásová
seč. Při nesprávně prováděném pruhovém kosení mohou vyjít
neposekané pruhy opakovaně do stejného místa a zasažení
jedinci Anacamptis morio zaniknou. Zvlášť nebezpečné je
to pro malé semenáčky, jejichž velikost a velmi pomalý
vývoj znemožňuje prosadit se ve vyšším a neposekaném
porostu. Tento problém nastal v PP U Vinic, kdy opakovaně
po několik let kosení pravidelně vycházelo do stejných míst
po celé ploše lokality.
Důležitá je též doba seče. Problém nastal např. na lokalitě
U Smilku, kde opakovaně došlo k pokosení porostu v době
květu nebo před uzráním tobolek se semeny. Dokonce v roce
2020 hospodařící subjekt pohnojil lokalitu tohoto druhu
digestátem z bioplynové stanice. Jako vhodný se jeví způsob
seče na sportovním letišti Dvořisko, kde kosení probíhá na

konci června po vysypání semen ze zralých tobolek. Plocha
je následně sečena s frekvencí pro potřeby provozu letiště
a biomasa je vždy z plochy odstraněna. Častá seč po ukončení vegetativní fáze (červen) umožňuje při zahájení nové
vegetativní fáze (polovina září) velmi výhodné podmínky pro
růst a vývoj listových růžic. JERSÁKOVÁ et KINDLMANN
(2004) doporučují pravidelnou seč v období druhé poloviny
června do konce srpna. Pozdější seč považují za škodlivou
vzhledem k vytváření listových růžic.
Nejjemnějším způsobem péče o biotop Anacamptis morio
je seč, při níž zůstává porost nízký a rozvolněný pro dostatečný vývoj růžic na podzim, v zimě a časném jaru. Takový
management probíhá v ochranném pásmu PP Vstavačová
louka, kde soukromý vlastník stejným způsobem obhospodařuje soukromou zahradu, avšak v PP je realizován
management mozaikovité seče, který je pro vstavačovité
rostliny nevhodný. Nelze tedy předpokládat, že by se tam
Anacamptis morio mohl z ochranného pásma rozšířit. Také
v PR Mazurovy chalupy byl od vybudování oplocenek upraven management kosení tak, aby co nejvíce prospíval druhu.
Kosení uvnitř oplocenek a v pruhu širokém 1–2 m po jejich
obvodu je prováděné kosou nebo křovinořezem začátkem
září. Následuje citlivé, ale důsledné vyhrabání biomasy
a její odstranění z lokality. Pro potřebu citlivého odstranění
biomasy se osvědčily plastové vějířové hrábě, naopak kovové
jsou nevhodné (PRAUSOVÁ et al. 2021).

Závěr
V letech 2014–2020 probíhal na pěti lokalitách v geomorfologickém celku Choceňská plošina monitoring stavu populací
a biotopů Anacamptis morio. Značný úbytek druhu již začátkem 90. let minulého století je patrný jak na počtu stávajících
lokalit v celých východních Čechách, tak i na velikosti přežívajících populací. Jediná perspektivní populace studovaného
území se nachází na sportovním letišti Dvořisko. Vzhledem
k důsledným záchranným aktivitám se daří udržet relativně
stabilní též populaci v PR Mazurovy chalupy. Zbývající
populace jsou pouze fragmenty historicky známých oblastí
s hojným výskytem druhu na Choceňsku a Holicku. Všechny
lokality vyžadují pravidelný monitoring populací, a hlavně
vhodný a pravidelně realizovaný management. Právě na lokalitách se zbytkovými populacemi není současný management
vhodný nebo je pravděpodobné jeho přerušení z důvodu
změn vlastnických či nájemních vztahů. Na všech lokalitách
je důležité kosení v období vegetačního klidu Anacamptis
morio, které umožní odstranění biomasy, rozvolnění porostu
a vytvoření vhodných podmínek pro formování a zesílení listových růžic již začátkem podzimu. Pro úspěšné kvetení a tvorbu
plodů a semen je důležité, aby měli jedinci na jaře (březen,
duben) dost zásobních látek a růžice byly dobře vyvinuté.
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Summary
We monitored Anacamptis morio populations and biotopes
in 2014–2020 in frame of the geomorphological unit of
Choceňská plošina. Really big decrease of the number and also
the size of its populations has been known from the beginning
of 90th of the last century. Only one perspective population
of this species is surviving in the sport airport Dvořisko near
Vysoké Mýto. Thanks to protection activities, the population
in the nature reserve Mazurovy chalupy is relatively stable
too. The other populations are only fragments of the former
large populations in Choceň and Holice areas. All localities
need to be well and regularly managed by mowing in optimal
time and protected against strong disturbantions. The smallest
populations are endangered mainly by inappropriate or even
missing management.
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